


2 3



4 5



GRANDE 68 mm
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO

waga skrzydła w kg dla 90 26,5 - 28,5

grubość w mm 68 ± 1 mm

wypełnienie styropian  =0,04 W/m’K

grubość blachy w mm 0,5-0,7

rodzaj powłok drewnopodobne

bolce antywyważeniowe 3

przylga (felc) 4-stronna

grubość przylgi w mm 15

grubość wrębu w mm 53

wsp. przenikalności cieplnej pełne 1,1 W/(M2.K) przeszklone 
1,4 W/(M2.K)

ZAWIASY

rodzaj zawias trójdzielny

powłoka ocynk biały

klasa zawiasów klasa 7

ilość zawiasów 3

ZAMKI
podstawowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

wymiar 
zamawiany

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(wewnętrzna)

(A)

Szerokość
w świetle

ościeżnicy 
 (B)

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(zewnętrzna)

(C)

Szerokość 
w świetle

muru 
 (D)

“80”E 815 794 845 885

wysokość skrzydła “80”-2028 mm ± 2 mm
szerokość drzwi wewnętrzna - 800 mm
szerokość drzwi zewnętrzna - 1995 mm

“90”E 920 900 950 991

wysokość skrzydła “90”-2034 mm ± 2 mm

wysokość w świetle ościeżnicy “90”-2000 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm
szerokość drzwi wewnętrzna - 973 mm
szerokość drzwi zewnętrzna - 1002 mm

“100”E 1020 1000 1050 1091
szerokość drzwi wewnętrzna - 1073 mm
szerokość drzwi zewnętrzna - 1102 mm

OŚCIEŻNICA ENERGO

wsp. przenikalności cieplnej pełne 1,0 W/(M2.K) przeszklone 
1,3 W/(M2.K)

wysokość w świetle ościeżnicy “90”-2000 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2090 mm ± 5 mm
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JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO

waga skrzydła w kg dla 
80, 90 20,22 / 25, 28

grubość w mm 56 ± 1 mm

wypełnienie styropian  λ=0,04 W/m’K

grubość blachy w mm 0,5-0,7 mm

rodzaj powłok drewnopodobne

bolce antywyważeniowe 3

przylga (felc) 3-stronna

grubość przylgi w mm 19

grubość wrębu w mm 36

wsp. przenikalności cieplnej U=1,36 W/m2*K

ZAWIASY

rodzaj zawias trójdzielny

powłoka ocynk biały

klasa zawiasów klasa 7

ilość zawiasów dla 80 i 90 3

ZAMKI
podstawowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

wymiar 
zamawiany

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(wewnętrzna)

(A)

Szerokość
w świetle

ościeżnicy 
 (B)

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(zewnętrzna)

(C)

Szerokość 
w świetle

muru 
 (D)

“80” 815 794 845 885

“90”E 920 900 950 991

“100” 1020 1000 1050 1091

“120” 920+294 1200 950+294 1291

“140” 920+494 1400 950+494 1491

“80” wysokość skrzydła 2028 mm ± 2 mm

“90” wysokość skrzydła 2037 mm ± 2 mm

wysokość w świetle ościeżnicy “80”- 1995 mm ± 2 mm,  “90”- 2005 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm
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VICTORIA, W6, W8
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO

waga skrzydła w kg dla 80, 90 20-22/21-23

grubość w mm 46 ± 1 mm

wypełnienie styropian EPS70

grubość blachy w mm 0,5 mm

rodzaj powłok powłoka PCV

bolce antywyważeniowe 3

przylga (felc) 3-stronna

grubość przylgi w mm 16,5

grubość wrębu w mm 28,5

ZAWIASY

rodzaj zawias trójdzielny

powłoka ocynk biały

klasa zawiasów klasa 10

ilość zawiasów dla 80 i 90 3

ZAMKI
podstawowy zamek na wkładkę patentową

dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

wymiar 
zamawiany

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(wewnętrzna)

(A)

Szerokość
w świetle

ościeżnicy 
 (B)

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(zewnętrzna)

(C)

Szerokość 
w świetle

muru 
 (D)

“80” 816 794 846 885

“90E” 920 900 950 991

wysokość skrzydła - 2025 mm ± 2 mm

wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm
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ECO-VENUS
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO

waga skrzydła w kg dla 80, 90 16-18/18-20

grubość w mm 41 ± 1 mm

wypełnienie styropian EPS70

grubość blachy w mm 0,5 mm

rodzaj powłok drewnopodobne

bolce antywyważeniowe 3

przylga (felc) 3-stronna

grubość przylgi w mm 15

grubość wrębu w mm 25

ZAWIASY

rodzaj czopowe, wkręcane

powłoka ocynk żółty

klasa zawiasów klasa 4

ilość zawiasów dla 80 i 90 3

ZAMKI
podstawowy zamek na wkładkę patentową

dodatkowy 3-bolcowy zamek na wkładkę patentową

wymiar 
zamawiany

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(wewnętrzna)

(A)

Szerokość
w świetle

ościeżnicy 
 (B)

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(zewnętrzna)

(C)

Szerokość
w świetle

muru 
 (D)

“80” 816 794 846 870

“90” 916 894 946 970

“100” 1016 994 1046 1070

wysokość skrzydła -2025 mm ± 2 mm

wysokość w świetle ościeżnicy - 2000 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2080 mm ± 5 mm
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ECO-TECHNIC
DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO

waga skrzydła w kg dla 80, 90 15-17/17-19

grubość w mm 41 ± 1 mm

wypełnienie styropian   EPS70

grubość blachy w mm 0,5 mm

rodzaj powłok ocynk, biały, brąz

bolce antywyważeniowe -

przylga (felc) 3-stronna

grubość przylgi w mm 15

grubość wrębu w mm 25

ZAWIASY

rodzaj czopowe, wkręcane

powłoka ocynk żółty

klasa zawiasów klasa 3

ilość zawiasów dla 80 i 90 3

ZAMKI
podstawowy zamek na wkładkę patentową

dodatkowy 3-bolcowy -

wymiar 
zamawiany

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(wewnętrzna)

(A)

Szerokość
w świetle

ościeżnicy 
 (B)

Szerokość 
płyty

drzwiowej
(zewnętrzna)

(C)

Wymiar w 
świetle
muru 
 (D)

“80” 816 794 846 840

“90” 916 894 946 940
“100”

/tylko ocynk/ 1016 994 1046 1040

wysokość skrzydła -2025 mm ± 2 mm

wysokość w świetle ościeżnicy - 2030 mm ± 2 mm

wysokość w świetle muru - 2074 mm ± 5 mm
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